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Exponeringsförbud för tobaksvaror

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om exponeringsförbud för tobaksvaror.

Motivering
Varje år dör över 6 000 personer i Sverige i förtid till följd av tobaksbruk. Det
är fler än de som dör av narkotika, hiv/aids, självmord och trafikolyckor tillsammans. Varannan rökare dör av tobaksrelaterade skador.
I världen dör över 5 miljoner människor varje år till följd av tobaksbruk.
Utöver det dör en halv miljon av passiv rökning. Mot bakgrund av detta har
FN-organet World Health Organisation (WHO) tagit initiativ till en tobakskonvention för att försöka vända utvecklingen och rädda liv.
År 2011 hade Sverige och 170 länder i världen ratificerat tobakskonventionen, vilket innebär en förbindelse att genomföra direktiven i konventionen.
Konventionen innehåller 38 artiklar med åtgärder som länderna måste genomföra. En åtgärd handlar om att göra det svårare för tobaksindustrin att marknadsföra sina produkter. På sikt ska marknadsföring av tobak förbjudas. En
annan åtgärd handlar om att hindra försäljning av tobak till ungdomar under
18 år.
De flesta rökare har börjat tidigt. Åtta av tio svenska ungdomar börjar röka
innan de fyllt 18 år och i årskurs 9 röker drygt en tredjedel av eleverna.
Införande av exponeringsförbud för tobak i butiker går helt i linje med tobakskonventionen, som Sverige förbundit sig att följa. Det här är ett viktigt
steg för att minska marknadsföringen och försäljningen av tobak till barn och
unga!
Den 1 januari 2010 infördes exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen i Norge. En ny forskningsstudie visar att efterlevnaden av den nya lagen
är god och att exponeringsförbudet har ett stort stöd bland norrmännen. De
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anser att förbudet utgör ett hinder för barn och ungdomar att få tag i tobak.
Andra länder med exponeringsförbud är Finland, Kanada, Irland, Australien
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och Thailand.
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